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Bilindiği üzere, algı farklılıkları ve bilgi gereksinimleri dahil gıda hakkında bilgilendirme
aç|sından tüketicilerin üst düzeyde korunmasına ilişkin kuralları belirlemek amacıyla Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Ba ka n lığ ı'n ca hazırlanan'
Bilgilendirme Yönetmeliği" 26 Ocak 2017 tarihli ve 29960 sayılı Mükerrer Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Yönetmelik ile tüketicinin gıda hakkında
bilgilend irilmesi, aler,;en bildirimi ve besienme bildiriminin yanı sıra toplu tüketim yer|erine
getirilen yükümlülükler konusunda odalarımız 03/02/2017 tarihli ve 2017/15 saylı
genelgemizle bilgilendirilmiştir.

Bu doğrultuda, 26/01/201] tarihinde yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve
Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği kapsamında toplu tüketim yerlerinde 1/1/2020
tarihinden itibaren alerjen bilgisinin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Yönetmelikte, 'Toplu tüketim yeri: gıdanın tüketime hazır hale getirildiği ve
tüketilmek üzere son tüketiciye sunulduğu: mobil araçlar veya sabit veya hareketli
tezgahlar da dahil olmak üzere hazır yemek hizmeti veren restoranlar, kantinler, okullar
ve hastaneler oibi isletmeler" olarak tanımlanmıstır.

Alerjen bildirimi yapılırken gıdanın adı ve Yönetmelik ekinde (Ek-1'l yer alan 1 4
alerjen madde esas alınacaktır. Bu bildirim, tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde
menüler. yazı tahtaları, broşür, afiş benzeri araçlar vasıtasıyla son tüketiciye sunulacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Yönetmelik ekinde (Ek-1) yer alan 1 4 alerjen madde
esas alınarak toplu tüketim yerlerinde bulundurulmak üzere "Alerjen Listesi" görsel olarak
hazırlanmıştır,

Toplu tüketim yerlerinde aler.len bildiriminin nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemelere
https,//www.tarimorman.gov.trlKonı/2023fr oplu_Tuketim_Yerlerinde_Aler.jen_Bildirimi web
ad resinden u laşılması mümkündür.

Yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları ad ına söz konusu YönetmeIiğin incelenerek esnaf
ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
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